35.ročník

Veľká cena
Žiliny
V Žiline 27.-28.2.2016

PROPOZÍCIE
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ:

Kraso klub Žilina

Dátum konania:

27.2.-28.2.2016

Miesto konania:

Zimný štadión, Športová 5, 010 01 Žilina

Riaditeľ pretekov:
e-mail:
tel:

Ing.Michaela Drdáková
vcza2016@gmail.com
0904 389 544

Organizačný pracovník: Michaela Lalinská
e-mail:
vcza2016@gmail.com
tel.:
0903 513 029
Prihlášky:

zašlite cez online formulár (nájdete na našej stránke
www.krasoklubzilina.sk najneskôr do 20.2.2016.
Spolu s prihláškou treba zaslať plánovanú náplň KP
a VJ na adresu naplne@kraso.sk do 22.2.2016

Prosíme o dodržanie poradia priority prihlášok v jednotlivých kategória pre prípad
potreby redukovania pretekárov
Potvrdenie účasti :

Usporiadateľ zašle potvrdenie prihlášky a upravený
časový rozpis do 24.2.2016

Úhrada nákladov:

Pozvaným činovníkom budú hradené náklady podľa
smerníc SKrZ. Ostatní účastníci idú na vlastné náklady.

Ubytovanie:

Organizátor zabezpečuje ubytovanie iba pre rozhodcov
Ostatní účastníci si zabezpečia ubytovanie individuálne.

Možnosti ubytovania:

Hotel Slovan, www.hotelslovan.sk
Penzion Pars, www.penzionpars.sk
Ubytovňa Tavros, www.tavros.szm.sk

Štartovné :

Platí sa vopred na číslo účtu: SK74 0900 0000 0000 7651 6345
Štartovné uhraďte za jednotlivé kluby spoločne
ako VS uvieďte názov klubu a to najneskôr do
22.2.2016
V prípade neuhradenia poplatku do termínu pretekára nevyžrebujeme!
Juniorky, st. žiačky
ml.žiactvo ,nádeje a hviezdičky
IK C1, IK C2 gold, IK C3 gold
Podmienky účasti:

40 eur
30 Eur
35 eur

Registračný preukaz člena SKrZ alebo iného člena ISU
platný-aktívny pre sezónu 2015/2016
Platná lekárska prehliadka nie staršia ako 12 mesiacov
Uhradené štartovné

Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť!
Odhlášky:

Odhlásiť pretekára je možné len e-mailom najneskôr
do 24.2.2016 do 15.00.

Zdravotná služba:

Bude zabezpečená na Zimnom štadióne

Informácie:

Podá organizačný pracovník a riaditeľ pretekov.

II.TECHNICKÉ USTANOVENIA
Pravidlá pretekov:

Súťaží sa podľa pravidiel ISU, SKrZ a podľa ustanovení
tohto rozpisu.

Kategórie:

Juniorky
Staršie žiačky
Mladšie žiačky
Mladší žiaci
Hviezdičky
IK C1
IK C2 Gold
IK C3 Gold

Nádeje 7, 8, 9, 10
Nádeje mladšie chlapci
Nádeje staršie chlapci

Výpočty:

Nový systém

Krátky program:

Podľa pravidiel ISU a SkrZ platné pre sezónu 2015/2016

Voľná jazda:

Podľa pravidiel ISU a SkrZ platné pre sezónu 2015/2016

Hudba:

K dispozícii bude CD prehrávač. Nahrávky musia byť
označené menom pretekára, kategóriou, segmentom (KP,
VJ) a názvom klubu.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Ceny:
Námietky:

Iné:

Prví traja v každej kategórii dostanú medaile a vecné ceny,
všetci účastníci diplomy.
Možno podať písomne s vkladom 50€ riaditeľovi pretekov
do 15 min.po ukončení príslušnej kategórie. V prípade
zamietnutia námietky vklad prepadá v prospech
usporiadateľa.
Preteky sú započítavajú do Slovenského pohára pri splnení
všetkých podmienok.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť kategórie podľa počtu prihlásených pretekárov z jednotlivých klubov, ako aj upraviť časový rozpis.
Každý klub má právo prihlásiť v každej kategórii jedného pretekára a ďaľších v poradí
ako náhradníkov. Dohoda klubov nie je možná bez súhlasu usporiadateľa.

IV.PREDBEŽNÝ ČASOVÝ ROZPIS
ŠTVRTOK 25.2.2016 20:00 žrebovanie -elektronicky
SOBOTA 27.2.2015 od 6:30
IK C1, C2 gold,C3 gold
Juniorky KP
Nádeje 8
Ml.nádeje chlapci
Mladší žiaci
Juniorky VJ
St.žiačky KP
Ml.žiačky

NEDEĽA 28.2.2015 od 6:30
Hviezdičky
Nádeje 7
St.nádeje chlapci
St.žiačky VJ
Nádeje 9,10

Vyhlásenia výsledkov jednotlivých kategórií budú prebiehať mimo ľadovej plochy.
Časový rozpis môže byť prispôsobený aktuálnej situácii.
Upravený časový rozpis bude zverejnený a zaslaný na kluby deň po losovaní.

Rozpis schválený dňa 2.2.2016
Ing.Wanda Stankovianska
v.r.TK VV SKrZ

Ing.Michaela Drdáková
riaditeľ pretekov

